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HUIS EN H E E R L I J K H E I D S T O U T E N B U R G 

II . 

Ook in de 15e eeuw worden heren genoemd, die niet tot de naza
ten van W a k e r van Amersfoort behoorden. Zo in 1426 H e r m a n van 
Steure en in 1447 Jacob Zuilen van Nyeveld. Die nazaten noemden 
zich nu naar het huis Weede of Lutteke Weede, waarvan zij vroeger 
mede heren waren. Mat theus noemt als zodanig: Stephanus 1326, 
Everard 1360, Everard canonicus van Amersfoort 1390, Elias 1394, 
Elias 1457, Johan 1495, 1507 en 1512. 

De bisschoppen van Utrecht daarentegen beschouwden de burcht 
en de daartoe behorende landgoederen geheel als h u n eigendom, 
zodat Frederik van Blankenheim in een charter van 1413 van „onsen 
huyse ende gerechte van Stoutenburch" spreekt. Toch schijnt het 
aa t anciere afstammelingen van vvaiter zien nog naar o toutenourg 
bleven noemen, of omdat zij vermeenden altijd nog aanspraken op 
de burcht te kunnen doen gelden, óf omdat het goed h u n weder in 
leen gegeven was, in welk geval zij er bovengenoemde kasteleins op 
gezet kunnen hebben. De Korte Beschryvinghe van 1754 vermeldt de 
volgende heren van Stoutenburch: Gijsbert 1316, zijn dochters Elisa-
bet en Swanelt 1367, Gijsbert 1390, Johannes Taets , monnik van 
St. Paul te Utrecht 1424, Evert, schildknaap en schout van Amers
foort 1434—44 en zijn broeder Gijsbert. In een notariële acte wordt 
van deze laatste gezegd, dat ,,syn vader gecomen is van de heer Wal
ter van Stoutenburch, r idder, welcks wapen is een schilt van sulver 
met ses roode leliën". In de loop van de 14e eeuw moet Stoutenburch 
nog eens voor schuld zijn afgestaan aan Johan van Gulenborg, heer 
van Woudenberg. 
Of het slot ooit is aangevallen of een beleg te verduren heeft gehad, 
is mij niet bekend. Het schijnt echter goed onderhouden te zijn, zodat 
het in 1464 nog in al zijn vestingwerken stond op een heuvel, die 
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tot heden herkenbaar is. Hoe he t er uit zag weten wij niet, want 
geen enkele afbeelding is tot ons gekomen. De plaats waar het s tond 
is op een kaar t van 1627 duidelijk aangewezen, maar omtrent het 
ui twendig voorkomen is daarui t niets op te maken. 

De oudste tekening mij bekend, bevindt zich in een band met 
tekeningen van oude kastelen, bijeengezameld door M. Brouerius 
van Nidek en W. Hemkes en laatstelijk toebehorend aan wijlen jhr . 
mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt. Blijkens deze, wellicht uit de 17e 
eeuw stammende tekening was de eigenlijke burcht toen al groten
deels gesloopt; van de grootse stichting is niet veel meer dan een 
toren en wat muurwerk overgebleven. 

Eerlang viel ook dit bouwwerk onder de moker en verrees op na
genoeg dezelfde plaats een nieuw vierkant herenhuis , omgeven door 
twee grachten, „rondom vcrciert met geboomte en eikenplantage", 
zoals het in de Korte Beschrijvinghe heet. Ook dit gebouw, waarvan 
het provinciaal archief te Utrecht een tekening bewaart, behoort 
gelijk men straks zien zal tot het verledene. 

Zoals bekend was de landsadvocaat J o h a n van Oldenbarnevel t in 
het bezit van Stoutenburch. Hij erfde het huis Weede met de daartoe 
behorende goederen van zijn moeder Deliana van Weede, die met 
Gerard van Oldenbarnevel t was gehuwd. Deliana, „wier vijfde oud-
vader Wal ter van Amersfoort is geweest", zoals Johan in 1618 in 
zijne remonstrant ie aan de staten zeide, had dit goed weder geërfd 
van haai" vader Johan. 

T o t dat erfdeel begreep Johan van Oldenbarnevel t ook Stouten
burch te mogen rekenen, dat na de dood van de laatste bisschop 
Frederik Schenck, domein was geworden Hij verzocht daarom aan 
de staten „die lossinghe ende eygendom" van het geërfde leenbezit, 
zich daarbij beroepende op het feit, dat de bisschoppen van Utrecht 
de goederen van zijn voorouders hadden verkregen. Uit een corres
pondent ie tussen de secretaris van de staten van Utrecht Gillis van 
Leedenberg en Floris van Heermale, gedeputeerde ter generaliteit, 
weten wij dat hierop gunstig werd beschikt. De open brief van de 
staten van 1594, waarbij Van Oldenbarnevel t vergund werd Stou
tenburch als allodiaal goed te bezitten is, (was in 1903?) als andere 
originele stukken, nog op de huize Stoutenburch aanwezig. 

De zaak schijnt enigszins geheimzinnig te zijn. behandeld. Mr. 
Henrich van Domselaar muntmeester van Utrecht , die aan de staten 
„verscheyde penningen ten achter was", had de heerlijkheid beleend 
met 5000 gulden en Van Oldenbarnevelt schijnt toen die som te heb
ben afbetaald. Misschien staat hiermede in verband de „Brief van 
Pandschap", van 1579, welke nog op Stoutenburch bewaard werd. 
Prins Philips Willem hechtte aan het besluit van de staten zijn 
zegel. Frans van Aerssen schreef 11 februari 1605 aan Van Olden
barnevelt: „J'ay seen de M. Ie Prince d 'Orange qu'i l vous a faict 
despêcher et envoyer les lettres pour vostre fief de Stoutenburch" . 

O p 15 juni 1615 kreeg de advocaat bij nieuwe uitgift de ambachts-
heerlijkheid van het gehucht Stoutenburch in leen. „Alzoo Jan van 
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Oldenbarnevel t" , zo luidde het in de leenbrief, „tegenwoordig bezit
ter van de Hofstadt ende vasallage van Stoutenburgh", ons bij 
request te kennen heeft gegeven, dat hij , toen hem de lossing werd 
toegestaan, volkomen heeft doen blijken, da t de goederen van Stou-
tenburch van zijne voorouders aan de bisschoppen van Utrecht 
waren gekomen, zo hebben wij hem daarom en „ten aensien van 
zijne goede officien dien tyt aen ons gedaen", die lossing en eigen
dom gunstig toegestaan". He t goed was toen groot zestig morgen 
aan een stuk, waarbij nog drie morgen moeten gerekend worden 
voor de hofstad Lutteke Weede met enige achterlanden. 

Al dagtekenen twee oude eiken, nabij de plek waar de burcht 
zich eens verhief, uit de 17e eeuw, het is niet waarschijnlijk dat Van 
Oldenbarnevel t ze heeft geplant, zoals de overlevering wil. Hij mag-
het kasteel, of wat er nog van stond, een enkele maal bezocht heb
ben, gewoond heeft hij er zeker niet. Bij zijn dood was de huizinge 
voor 280 carolusguldens verhuurd en de hofstede Klein Stoutenburch 
verpacht aan zekeren Jordan Wolphersz. Zijn zoon Willem heeft 
alleen de titel van heer van Stoutenburch gevoerd en zijn naam 
komt in het Reper tor ium op de Stichtse leenregisters niet voor, 
want de goederen van Johan zijn bij zijn terechtstelling' verbeurd 
verklaard, waardoor zijn weduwe en kinderen beroofd werden van 
de niet onaanzienlijke inkomsten, welke daarui t getrokken werden. 

In 1624 is Stoutenburch echter weer in handen gekomen van de 
wettige erfgenamen. Daar na de beruchte samenzwering van de zonen 
geen sprake meer kon zijn, werd op 13 december 1624 Adriana van 
Brederode, dochter van Re inoud van Brederode, heer van Veen-
huyzen en Adriana van Oldenbarnevelt , die reeds in 1601 overleden 
was, met de heerlijkheid beleend. N a haar dood werd het leen op 
11 augustus 1627 verheven door haar zuster Deliana die getrouwd 
was met Theophi lus van Cats, heer van Heiloo. Ik gis dat Deliana 
omstreeks 1630 gestorven is, want de voormalige hofprediker Johan
nes Wtenbogaer t schreef de 25ste mei van dat jaar aan Petrus Cupus, 
die in 1618 als predikant van Woerden was verbannen: „De staten 
van Utrecht hebben aan de kinderen van den advocaat teruggegeven 
al h u n n e goederen in het Sticht gelegen, p u u r en simpel, mei al de 
genoten vruchten tot op dezen dag". 

Die goederen, waaronder ook Stoutenburch, schijnen enkele jaren 
in het gemeenschappelijk bezit geweest te zijn van Theophi lus van 
Cats, die opkwam voor de nakomelingen van Van Oldenbarnevelts 
oudste dochter Adriana, Cornelis van der Myle, zoon van Cornelis 
en Maria van Oldenbarnevelt en Adriana van Naaldwijk, gehuwd 
zijnde met Françoise, dochter van Reinier van Oldenbarnevelt . Door 
opdracht van bovengenoemden werd jhr. Jacob tie Bey op 18 novem
ber 1637 met Stoutenburch beleend. De voormalige knecht van de 
advocaat, J an Franken, was onder deze schout van het gehucht Stou
tenburch. Ui t de handen van Jacob de Bye ging de ambachtsheer-
lijkheid de 10de augustus 1671 over aan zijn neef jhr. Johan de 
Bye, die het goed nog door aankoop van grond vergrootte. Blijkens 
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de verleibrief van 8 januar i 1681 bleef zijn weduwe, vrouwe J o h a n n a 
de Hertoghe, na zijn dood in het bezit ervan. In de 18e eeuw heeft 
er een splitsing plaats gehad. Vrouwe Josina Maria de Bye van 
Albrandsweerd, erfgename ab intestate- van haar broeder jhr . Wi l lem 
Jacob de Bye — met verzuim bij overlijden van jhr. J o h a n de Bye — 
op wie de 4e juni 1737 Stoutenburch was overgegaan, legateerde de 
helft aan Josina de St. Mar t in , gehuwd met Jacob Maudey, wie de 
10e juli 1751 de heerlijkheid werd verleend. De andere helft kwam 
aan Willem de Bye, als legataris van vrouwe Josina Maria. 

Dit laatste deel v inden wij achtereenvolgens in het bezit van Cor
nells Pannekoek (15 jul i 1752), J a n Francois van Lielaar (19 okt. 
1754) en baron Petrus Leondarus Heilman, gehuwd met Lucia 
Theresia van Lielaar, successeresse feudale van haar vader J a n Fran
cois na diens dood op 12 oktober 1793. Het andere deel ging door 
opdracht van 15 juli 1752 over op Hendrik broeder van Corn. Pan
nekoek en van deze door koop o p Lielaar en Hei lman, zodat ten 
slotte beide delen weer verenigd waren. De ambachtsheerlijkheid was 
toen groot 804 morgen en 300 roeden. Zij had twee burgemeesters, vijf 
schepenen, een schout en een secretaris. In 1639 had de heerlijkheid 
het schepenrecht in plaats van he t burgerrecht verkregen. Onder 
Van Lielaer waren de betrekkingen van schout, secretaris en gaar
dermeester in de persoon van Abraham van Bemmel verenigd. 

Hei lman breidde de bezitting belangrijk ui t door in 1802 voor 
ƒ 20.000.- het goed Emelaar aan te kopen, eigendom van J. Botten-
hove. 

De oude hofstad behoorde met Groot- en Klein-Emelaar tot de 
baronie van IJsselstein. In 1679 werd de bekende vriend van prins 
Willem II I , Wil lem Bentinck, graaf van Port land, hiermede be
leend. Uit de leenbrief van prins Willem V als baron van IJssel
stein, ten behoeve van Wil lem, graaf Bentinck, heer van R h o o n en 
Pendrecht van 1769 en volgende leenbrieven blijkt, dat Emelaer in 
het bezit van diens nazaten is gebleven tot het door baron Hei lman 
werd gekocht. Deze heeft naar ik vermoed in de franse tijd het goed 
met een hypotheek bezwaard, die nooit werd afgelost. Het goed 
was in 1833 in handen van de hypotheekhouder Hendr ik Oyens, 
makelaar te Amsterdam, van wie Anthony Luden het kocht. 

S. W. M E L C H I O R 

VERZOEK VAN DE P E N N I N G M E E S T E R 

Zij die h u n contributie voor Oud-L'trecht, 1958, nog niet voldaan 
hebben, worden daartoe thans voor de laatste maal in de gelegenheid 
gesteld. Gi ronummer 575520 ten name van Oud-Utrecht . De con
tr ibutie bedraagt f 7,50 en voor hen, die een gebonden exemplaar 
van het jaarboekje wensen te ontvangen f 10,—. Na 1 jul i wordt per 
kwitantie over het verschuldigde bedrag beschikt, met verhoging' van 
ƒ 0,40 incassokosten. 
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